MĚSTO ŽATEC

ZÁPIS
z 1. jednání Zastupitelstva města Žatce
konaného dne 13.02.2017

I.

Zahájení

Dne 13.02.2017 v 18:10 hodin paní starostka zahájila 1. jednání Zastupitelstva města Žatce,
které bylo včas a řádně svoláno. Při zahájení bylo přítomno 15 členů zastupitelstva města a
zastupitelstvo bylo usnášení schopné. Pozdní příchod na jednání nahlásili členové
zastupitelstva města pí Eva Grimeková a p. Jaroslav Hladký, dřívější odchod nahlásil p.
Zdeněk Kopta, omluveni byli zastupitelé MVDr. Břetislav Frýba, Mgr. Stanislava Hafnerová,
Mgr. Jiří Karas a p. Vladimír Martinovský. Zapisovatelkou byla Pavlína Kloučková. Zápis
z minulého jednání byl řádně ověřen bez připomínek.

II.

Určení ověřovatelů zápisu

Starostka města Žatce Mgr. Zdeňka Hamousová určila jako ověřovatele zápisu RSDr. Milana
Pipala a Ing. Bc. Ivanu Malířovou.

III.

Přijatá usnesení

Volba návrhové komise
usnesení č. 1/17 Volba návrhové komise
Zastupitelstvo města Žatce projednalo a schvaluje tříčlennou návrhovou komisi ve složení Bc.
Petr Kubeš, p. Martin Štross, p. Zdeněk Kopta.
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Schválení programu
usnesení č. 2/17 Schválení programu
Zastupitelstvo města Žatce schvaluje program zasedání s těmito změnami:
- doplnění bodu č. 6 - Žádost spolku TJ Lokomotiva Žatec, z.s.
- přečíslování původního bodu č. 6 - Zpráva o činnosti Nemocnice Žatec, o.p.s. na bod č. 6a
- doplnění bodu č. 8a - Audit Žatecké teplárenské, a.s.
- doplnění bodu č. 10a - Centrum Šafaříkova v Žatci.
Schválený program jednání:
1. Zahájení
2. Volba návrhové komise
3. Určení ověřovatelů zápisu
4. Schválení programu
5. Vystoupení veřejnosti
6. Žádost spolku TJ Lokomotiva Žatec, z.s.
6a Zpráva o činnosti Nemocnice Žatec, o.p.s.
7. Zpráva o činnosti Technické správy města Žatec, s.r.o.
8. Zpráva o činnosti Žatecké teplárenské, a.s.
8a Audit Žatecké teplárenské, a.s.
9. Kontrola usnesení zastupitelstva města
10. Výzva IROP č. 49 – možnost rozvoje PO Domov pro seniory a Pečovatelská služba
v Žatci
10a Centrum Šafaříkova v Žatci
11. Podání žádosti o dotaci z výzvy č. 2/2017 k předkládání žádostí o dotaci v rámci Státního
programu na podporu úspor energie pro rok 2017, Podprogram: P1 Investiční podpora
realizace energeticky úsporných projektů
12. Podání žádostí o dotaci z Programu na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého
kraje pro rok 2017
13. Podání žádosti do výzvy IROP - Infrastruktura základních škol, specifický cíl: Zvýšení
kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení „ICT
a komunikace“ Základní škola Žatec, nám. 28. října 1019, okres Louny
14. Podání žádosti do výzvy IROP - Infrastruktura základních škol, specifický cíl: Zvýšení
kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení „Moderní trendy
do výuky jazyků“ Základní škola Žatec, Petra Bezruče 2000, okres Louny
15. Podání žádosti do výzvy IROP - Infrastruktura základních škol, specifický cíl: Zvýšení
kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení „Modernizací ke
kvalitě technických oborů“ Základní škola Žatec, Komenského alej 749, okres Louny
16. Informace o investičních akcích
17. Prodej pozemku p. p. č. 6775/5 v k. ú. Žatec
18. Prodej části pozemku ostatní plochy p. p. č. 4578/128 v k. ú. Žatec
19. Prodej části pozemku orné půdy p. p. č. 6262/17 v k. ú. Žatec
20. Návrh na změnu ÚP Žatec - právní stav po změně č. 5 - p. p. č. 1862/1 a 1862/5 k. ú.
Žatec
21. Rozpočtová změna - „ZŠ Žatec, náměstí 28. října – tělocvična“
22. Rozpočtová změna - „Městská knihovna“
23. Rozpočtová změna - „MŠ Žatec, U Jezu 2903, budova 2224 – rekonstrukce
elektroinstalace a výměna svítidel“
24. Zápisy z jednání kontrolního výboru
25. Zpráva o činnosti Rady města Žatce
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26. Diskuze, dotazy a podněty členů zastupitelstva města
27. Usnesení a závěr
Žádost spolku TJ Lokomotiva Žatec, z.s.
usnesení č. 3/17 Žádost spolku TJ Lokomotiva Žatec, z.s.
Zastupitelstvo města Žatce pověřuje starostku města a Radu města Žatce jednáním o možném
nabytí pozemků - části pozemku p. p. č. 204/1 trvalý travní porost dle GP č. 266-032/2016 ze
dne 21.09.2016 nezapsaného v KN nově označený jako p. p. č. 204/15 o výměře 11.349 m2 a
část p. p. č. 268/1 trvalý travní porost dle GP č. 266-032/2016 ze dne 21.09.2016 nezapsaného
v KN, nově označený jako p. p. č. 268/5 o výměře 162 m2 vše v k. ú. Horní Halže, okr.
Chomutov, zaps. na LV č. 371 s tím, že návrhy na řešení budou předloženy na příští jednání
zastupitelstva města.
Zpráva o činnosti Nemocnice Žatec, o.p.s.
usnesení č. 4/17 Zpráva o činnosti Nemocnice Žatec, o.p.s.
Zastupitelstvo města Žatce bere na vědomí zprávu o činnosti Nemocnice Žatec, o.p.s. k
31.01.2017.
Zpráva o činnosti Technické správy města Žatec, s.r.o.
usnesení č. 5/17 Zpráva o činnosti Technické správy města Žatec, s.r.o.
Zastupitelstvo města Žatce bere na vědomí zprávu o činnosti společnosti Technická správa
města Žatec, s.r.o. za 4. čtvrtletí roku 2016.
Zpráva o činnosti Žatecké teplárenské, a.s.
usnesení č. 6/17 Zpráva o činnosti Žatecké teplárenské, a.s.
Zastupitelstvo města Žatce jako orgán jediného akcionáře bere na vědomí zprávu o činnosti
společnosti Žatecká teplárenská, a.s. za období říjen až prosinec 2016 včetně předběžné
rozvahy a předběžného výkazu zisku a ztráty ke dni 31.12.2016.
Kontrola usnesení zastupitelstva města
usnesení č. 7/17 Kontrola usnesení zastupitelstva města
Zastupitelstvo města Žatce bere na vědomí kontrolu usnesení z minulých jednání zastupitelstva
města.
Centrum Šafaříkova v Žatci
usnesení č. 8/17 Centrum Šafaříkova v Žatci
Zastupitelstvo města Žatce schvaluje nabýt do majetku Města Žatce, IČ 00265781 nemovitost
pozemek zastavěná plocha a nádvoří st. p. č. 1026 o výměře 908 m2 v k. ú. Žatec, jehož
součástí je stavba č. p. 855, bydlení, z majetku SJM XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
bytem XXXXXXXXXXXXXXXXXX podíl o velikosti ½ nemovitostí a z majetku SJM
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXXXXXX podíl o velikosti ½
nemovitostí, zaps. na LV č. 2918, za kupní cenu do maximální výše 5.382.810,00 Kč a
současně schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní v termínu nejpozději do 60 dnů
ode dne schválení Zastupitelstvem města Žatce v předloženém znění.
Podání žádosti o dotaci z výzvy č. 2/2017 k předkládání žádostí o dotaci
usnesení č. 9/17 Podání žádosti o dotaci z výzvy č. 2/2017 k předkládání žádostí o dotaci
Zastupitelstvo města Žatce schvaluje podání žádosti o dotaci z výzvy č. 2/2017 k předkládání
žádostí o dotaci v rámci Státního programu na podporu úspor energie pro rok 2017,
Podprogram: P1 Investiční podpora realizace energeticky úsporných projektů, aktivita: 1A –
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Opatření ke snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení (VO) na akci: „Veřejné
osvětlení v areálu nemocnice, Žatec“ v rozsahu: Kompletní výměna svítidel včetně pořízení a
instalace konstrukčních prvků, kabeláže a s tím souvisejících prací. Celkové výdaje projektu v
této variantě činí 1.676.232,00 Kč bez DPH, z toho uznatelné náklady činí 352.146,00 Kč bez
DPH a neuznatelné náklady činí 1.324.086,00 Kč bez DPH.
Podání žádostí o dotaci z Programu na záchranu a obnovu kulturních památek
Ústeckého kraje pro rok 2017
usnesení č. 10/17 Podání žádostí o dotaci z Programu na záchranu a obnovu kulturních
památek Ústeckého kraje pro rok 2017
Zastupitelstvo města Žatce bere na vědomí podání žádostí ze dne 03.02.2017 z dotačního titulu
Ústeckého kraje Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok
2017 na akce:
Dům č. p. 8 v Žatci - oprava fasády uliční část
Dům č. p. 49 v Žatci - oprava fasády části domu – bez věže
Dům č. p. 137 v Žatci - oprava fasády, výplně otvorů
Dům č. p. 149 v Žatci – oprava fasády a klempířské prvky
Dům č. p. 150, 151 v Žatci - oprava fasády a klempířské prvky.
Zastupitelstvo města Žatce schvaluje zajištění spolufinancování výše uvedených podaných
žádostí z dotačního titulu Ústeckého kraje Program na záchranu a obnovu kulturních památek
Ústeckého kraje pro rok 2017, tzn. zajištění spolufinancování obce minimálně ve výši 30 %
způsobilých výdajů projektu a úhradu nezpůsobilých výdajů projektu.
Podání žádosti do výzvy IROP
usnesení č. 11/17 Podání žádosti do výzvy IROP
Zastupitelstvo města Žatce schvaluje podání žádosti o dotaci v rámci 47. výzvy IROP Infrastruktura základních škol, specifický cíl: Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro
vzdělávání a celoživotní učení na projekt „ICT a komunikace“ Základní škola Žatec, nám. 28.
října, okres Louny.
Zastupitelstvo města Žatce projednalo a schvaluje zajištění finančních prostředků na
předfinancování realizace projektu ve výši rozpočtu projektu tj. 6.709.691,00 Kč.
Zastupitelstvo města Žatce projednalo a schvaluje uvolnění finančních prostředků na zajištění
povinné finanční spoluúčasti ve výši max. 10 % rozpočtu projektu včetně prostředků na
financování případných nezpůsobilých výdajů projektu.
Zastupitelstvo města Žatce projednalo a schvaluje technické zhodnocení majetku (pozemku,
budov a infrastruktury) v rámci realizace projektu „ICT a komunikace“ Základní škola Žatec,
nám. 28. října, okres Louny při současném zachování výstupů projektu po dobu nejméně 5 let
od ukončení realizace projektu.
Podání žádosti do výzvy IROP
usnesení č. 12/17 Podání žádosti do výzvy IROP
Zastupitelstvo města Žatce schvaluje podání žádosti o dotaci v rámci 47. výzvy IROP Infrastruktura základních škol, specifický cíl: Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro
vzdělávání a celoživotní učení na projekt „Moderní trendy do výuky jazyků“ Základní škola
Žatec, Petra Bezruče 2000, okres Louny.
Zastupitelstvo města Žatce projednalo a schvaluje zajištění prostředků na předfinancování
realizace projektu ve výši rozpočtu projektu tj. 2.998.881,00 Kč.
Zastupitelstvo města Žatce projednalo a schvaluje uvolnění finančních prostředků na zajištění
povinné finanční spoluúčasti ve výši max. 10 % rozpočtu projektu včetně prostředků na
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financování případných nezpůsobilých výdajů projektu.
Zastupitelstvo města Žatce projednalo a schvaluje technické zhodnocení majetku (pozemku,
budov a infrastruktury) v rámci realizace projektu „Moderní trendy do výuky jazyků“ Základní
školy Žatec, Petra Bezruče 2000, okres Louny při současném zachování výstupů projektu po
dobu nejméně 5 let od ukončení realizace projektu.
Podání žádosti do výzvy IROP
usnesení č. 13/17 Podání žádosti do výzvy IROP
Zastupitelstvo města Žatce schvaluje podání žádosti o dotaci v rámci 47. výzvy IROP Infrastruktura základních škol, specifický cíl: Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro
vzdělávání a celoživotní učení na projekt „Modernizací ke kvalitě technických oborů“ Základní
škola Žatec, Komenského alej 749, okres Louny.
Zastupitelstvo města Žatce projednalo a schvaluje zajištění finančních prostředků na
předfinancování realizace projektu ve výši rozpočtu projektu tj. 8.135.006,00 Kč.
Zastupitelstvo Žatce projednalo a schvaluje uvolnění finančních prostředků na zajištění
povinné finanční spoluúčasti ve výši max. 10 % rozpočtu projektu včetně prostředků na
financování případných nezpůsobilých výdajů projektu.
Zastupitelstvo města Žatce projednalo a schvaluje technické zhodnocení majetku (pozemku,
budov a infrastruktury) v rámci realizace projektu „Modernizací ke kvalitě technických oborů“
Základní škola Žatec, Komenského alej 749, okres Louny při současném zachování výstupů
projektu po dobu nejméně 5 let od ukončení realizace projektu.
Informace o investičních akcích
usnesení č. 14/17 Informace o investičních akcích
Zastupitelstvo města Žatce bere na vědomí informaci o investičních akcích.
Prodej části pozemku ostatní plochy p. p. č. 4578/128 v k. ú. Žatec
usnesení č. 15/17 Prodej části pozemku ostatní plochy p. p. č. 4578/128 v k. ú. Žatec
Zastupitelstvo města Žatce projednalo a schvaluje prodej části pozemku p. p. č. 4578/128, dle
GP č. 6316-102/2016 nově oddělenou zastavěnou plochu st. p. č. 6534 o výměře 17 m2 v k. ú.
Žatec společnosti ČEZ Distribuce, a.s. za kupní cenu 25.500,00 Kč a poplatky spojené s
vkladem kupní smlouvy do KN.
Prodej části pozemku orné půdy p. p. č. 6262/17 v k. ú. Žatec
usnesení č. 16/17 Prodej části pozemku orné půdy p. p. č. 6262/17 v k. ú. Žatec
Zastupitelstvo města Žatce projednalo a schvaluje prodej části pozemku orné půdy p. p. č.
6262/17, dle GP č. 6334-130/2016 nově oddělenou ornou půdu p. p. č. 6262/35 o výměře 9 m2
v k. ú. Žatec XXXXXXXXXXXXXXXXXX za kupní cenu 4.500,00 Kč + poplatky spojené s
provedením kupní smlouvy a správní poplatek katastrálnímu úřadu.
Rozpočtová změna - „ZŠ Žatec, náměstí 28. října – tělocvična“
usnesení č. 17/17 Rozpočtová změna - „ZŠ Žatec, náměstí 28. října – tělocvična“
Zastupitelstvo města Žatce schvaluje rozpočtovou změnu na uvolnění finančních prostředků ve
výši 14.000.000,00 Kč z investičního fondu na financování akce „ZŠ Žatec, náměstí 28. října –
stavební úpravy tělocvičny a přístavba spojovacího krčku“ uvedené v návrhu investic a oprav
pro rok 2017.
Výdaje: 741-6171-6901
Výdaje: 714-3113-6121 - org. 5511

- 14.000.000,00 Kč (IF)
+ 14.000.000,00 Kč (tělocvična).
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Rozpočtová změna „Celková obnova domu č. p. 52 v Žatci – Městská knihovna“
usnesení č. 18/17 Rozpočtová změna „Celková obnova domu č. p. 52 v Žatci – Městská
knihovna“
Zastupitelstvo města Žatce schvaluje rozpočtovou změnu ve výši 6.000.000,00 Kč na uvolnění
finančních prostředků určených na kofinancování dotačních titulů na financování akce
„Celková obnova domu č. p. 52 v Žatci - Městská knihovna“.
Výdaje: 741-6171-6901 - org. 2017
Výdaje: 716-3322-5171 - org. 5161

- 6.000.000,00 Kč (kofinanc. dotačních titulů)
+ 6.000.000,00 Kč (Městská knihovna).

Rozpočtová změna - „MŠ Žatec, U Jezu 2903, budova 2224 – rekonstrukce
elektroinstalace a výměna svítidel“
usnesení č. 19/17 Rozpočtová změna - „MŠ Žatec, U Jezu 2903, budova 2224 –
rekonstrukce elektroinstalace a výměna svítidel“
Zastupitelstvo města Žatce schvaluje rozpočtovou změnu na uvolnění finančních prostředků ve
výši 1.500.000,00 Kč z investičního fondu na financování akce „MŠ Žatec, U Jezu 2903,
budova 2224 – rekonstrukce elektroinstalace a výměna svítidel“ uvedené v návrhu investic a
oprav pro rok 2017.
Výdaje: 741-6171-6901
Výdaje: 714-3111-5171 - org. 2225

- 1.500.000,00 Kč (IF)
+ 1.500.000,00 Kč (MŠ U Jezu).

Zápisy z jednání kontrolního výboru
usnesení č. 20/17 Zápisy z jednání kontrolního výboru
Zastupitelstvo města Žatce bere na vědomí zápisy z jednání kontrolního výboru za rok 2016.
Zpráva o činnosti Rady města Žatce
usnesení č. 21/17 Zpráva o činnosti Rady města Žatce
Zastupitelstvo města Žatce bere na vědomí zprávu o činnosti Rady města Žatce za období od
10.12.2016 do 03.02.2017.

IV. Nepřijatá usnesení
Materiál č. 17 - Prodej pozemku p. p. č. 6775/5 v k. ú. Žatec
Hlasování:
10 pro
0 proti
2 se zdrželi
4 nehlasovali

5 omluveno

Materiál č. 20 - Návrh na změnu ÚP Žatec - právní stav po změně č. 5 - p. p. č. 1862/1 a
1862/5 k. ú. Žatec
Hlasování:
7 pro
0 proti
5 se zdrželo
4 nehlasovali
5 omluveno
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V.

Úkoly z jednání zastupitelstva

1. XXXXXXXXXXXX vznesla požadavek na IT oddělení, aby byl vždy pořizován záznam
hovorů v případě hlášení zápachu a podobných anomálních jevů na Městskou policii Žatec
s tím, že by měl být vždy vyhotoven v této věci i úřední záznam. Zmínila se rovněž o reakci
strážníků městské policie při telefonickém hlášení.
Dále hovořila o kanalizaci v Rooseveltově ulici a o špatném stavu komunikací a chodníků
(výtluky). Jménem XXXXXXXXXXXXX požádala o vyřešení havarijního stavu kanalizace v
Klostermannově ulici (zařazeno do plánu na rok 2018).
(Na místě odpovídali Mgr. Hamousová, Mgr. Šramota a p. Solar, který přislíbil prošetření celé
záležitosti.)
Úkol pro MP, OSČ a ORMM.
2. XXXXXXXXXXXX se dotázala Bc. Trávníčka, kdy bude oznámené dodatečné povolení
stavby v areálu Šroubárny Žatec (pronajatý sklad HP-Pelzer).
Úkol pro SÚ, ŽP.
3. PhDr. Venclíčková Baranniková požádala o vyspravení části chodníku v Husově ulici proti
poliklinice.
Úkol pro ORMM.
4. XXXXXXXXXX se dotázala, zda existuje zpráva SFŽP ve věci Žatecké teplárenské, a.s., a
zda ji rada města dostala na vědomí. Dále hovořila o tom, že je zvláštní, pokud majitel
nedostává od Žatecké teplárenské, a.s. prostřednictvím např. dozorčí rady žádné, ani dílčí,
informace.
(Na místě odpovídala Mgr. Hamousová, že rada města nemá k dispozici závěr kontroly SFŽP,
a že má připravený písemný dotaz na Žateckou teplárenskou, a.s. Své stanovisko vyjádřila i
paní Nováková jako předsedkyně dozorčí rady Žatecké teplárenské, a.s. s tím, že vzhledem
k podepsané mlčenlivosti nebude podávat žádné informace, a to ani majiteli.)
5. XXXXXXXXXXXX se dotázala zastupitelstva města, jakým způsobem je řešena škoda ve
výši 4 mil. Kč způsobená krácením dotace poskytnuté společnosti Žatecká teplárenská, a.s.
(Na místě reagovali paní Nováková a RSDr. Pipal.)
6. XXXXXXXXXX požádala paní Novákovou jako členku valné hromady, dozorčí rady a
zastupitelstva města o vysvětlení, jak bude řešit situaci ve věci krácení dotace ve výši 10 %
(cca 4 mil. Kč) z celkově možné poskytnuté výše dotace Žatecké teplárenské, a.s. s tím, že
odpověď od paní Novákové požadovala přímo na místě. Dále se v téže věci dotázala p. Řáhy.
(Na místě odpovídal p. Řáha, že netoleruje škodu ve výši 4 mil. Kč, ale že vše by mělo být
vyjasněno po zpracování auditu. Paní Novákova odpověděla, že audit bude za roky 2013, 2014,
2015, 2016; ekologizace se prováděla v roce 2015 a v auditu by to mělo být řešeno. Mgr.
Hamousová požádala XXXXXXXXXXXXX, aby svůj dotaz na paní Novákovou zaslala
opakovaně písemně, protože dle stanoviska právníka nemusí člen zastupitelstva města
odpovídat na dotazy ihned na místě, ale písemně do určitého termínu.)
7. XXXXXXXXXXXX doplnila své předchozí vystoupení a řekla, že nedostala od paní
Novákové odpovědi na své tři dotazy z dubna 2015, března 2016 a srpna 2016.
Úkol pro paní Novákovou.
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8. Mgr. Hamousová se ke zprávě o činnosti dotázala zástupců Žatecké teplárenské, a.s., co
obsahuje položka ve výkazu zisku a ztráty ve výši 11.566.000,00 Kč - jiné provozní výnosy.
(Na místě odpověděl předseda představenstva Ing. Šmíd, že odpovědí písemně.)
Podnět pro radu města (jako valnou hromadu).
9. Mgr. Hamousová se zeptala, za jakou částku byly prodané povolenky, pokud byly prodané.
(Na místě odpověděl Ing. Šmíd, že i když byl prodej povolenek plánován, tak v roce 2016
prodány nebyly, protože jejich cena klesla.)
10. Mgr. Hamousová se ke zprávě o činnosti dále dotázala, kolik hodin v lednu 2017 byly
zhruba v provozu kotle K1 a K2, protože pro Žateckou teplárenskou, a.s. byly v lednu dobré
klimatické podmínky, aby mohly být kotle při zátěži vyzkoušeny.
(Na místě odpověděl Ing. Šmíd, že nejvíce byl provozován kotel K3, který je z hlediska provozu
nejflexibilnější, protože u kotlů K1 a K2 je velmi komplikovaná regulace. Mgr. Hamousová
sdělila, že svůj dotaz zašle písemně, pokud nelze odpovědět přímo na místě. Dále odpovídal
výrobní náměstek Žatecké teplárenské, a.s. p. Legutko a vysvětloval, proč byly provedeny nutné
zásahy na kotli – výměna roštů, změna jejich sklonu apod.)
11. Mgr. Hamousová navrhla uspořádat pracovní schůzku členů zastupitelstva města za účasti
zástupců Žatecké teplárenské, a.s., na které by se mohly prodiskutovat všechny záležitosti.
Sdělila, že písemně osloví zastupitele s návrhem termínu.
Podnět pro Mgr. Hamousovou ve spolupráci se Žateckou teplárenskou, a.s.
12. Pan Hladký se zeptal, jak se projevilo v hospodaření Žatecké teplárenské, a.s. navýšení cen
o téměř 8 % v roce 2016.
(Na místě odpověděl Ing. Šmíd, že se nezvyšovaly ceny, ale předběžné ceny, což je něco jiného.
Nabídl zastupitelům vysvětlení pojmu „dvousložková cena“ a jak se vypočítává. Na dotaz p.
Hladkého odpověděl, že zvýšení ceny se na hospodaření společnosti projevilo minimálně.)
13. XXXXXXXXXXXXXX se dotázal, jak se zastupitelstvo vypořádalo s tím, že k 30.11.2015
byly předány nehotové a zpola funkční kotle, přičemž kotel K3 byl rozebraný. Sdělil, že tento
dotaz položil již v minulosti, ale nebylo mu odpovězeno. Dále reagoval na předchozí
vystoupení p. Legutka a řekl, že dle jeho názoru by se neměly na nových kotlích provádět
takové zásahy, jako je výměna roštů nebo vyzdívky.
(Na místě reagoval p. Legutko. Mgr. Hamousová doplnila, že toto by mohlo být předmětem
pracovní schůzky zastupitelů.)
14. XXXXXXXXXXX opakovaně požádala u uspořádání dne otevřených dveří v Žatecké
teplárenské, a.s. nyní v zimním období.
Podnět pro radu města (jako valnou hromadu).
15. XXXXXXXXXX se dotázala, zda v Žatecké teplárenské, a.s. proběhlo výběrové řízení na
obsazení funkce výrobního náměstka, jaké byly kvalifikační předpoklady a zda je p. Legutko
splňuje.
(Na místě odpověděl Ing. Šmíd, že představenstvo vybralo p. Legutka bez výběrového řízení a
vysvětlil důvody tohoto rozhodnutí. Ke dni otevřených dveří sdělil, že až představenstvo
rozhodne o příp. uspořádání svým hlasováním, tuto skutečnost oznámí.)
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16. Mgr. Hamousová požádala Ing. Šmída, aby na nejbližším jednání představenstva Žatecké
teplárenské, a.s. zařadili den otevřených dveří ve společnosti jako bod programu.
Podnět pro radu města (jako valnou hromadu).
17. XXXXXXXXXXXX řekla, že zakázka ekologizace Žatecké teplárenské je sledována
odbornou veřejností a dotázala se paní Novákové jako předsedkyně dozorčí rady, zda Žatecká
teplárenská, a.s. vydala referenci pro Metrostav za řádné provedení díla ekologizace Žatecké
teplárenské.
(Na místě odpověděla paní Nováková, že předpokládá, že odborná veřejnost tuto informaci má.
Doporučila XXXXXXXXXXX, aby se zeptala představenstva společnosti.)
Podnět pro radu města (jako valnou hromadu).
18. XXXXXXXXX vysvětlil pojem forenzní audit, dotázal se rady města, v čem shledává příp.
podvodné a protiprávní jednání; proč se k forenznímu auditu Žatecké teplárenské, a.s. za roky
2013 až 2016 nevyužily zprávy dozorčí rady, která na některé věci upozorňovala, a toto
v zadání vůbec není; proč se neprovede jednoduchý technický audit zařízení (kotlů K1 a K2)
nezávislou firmou.
(Na místě odpověděla paní Nováková, že technický audit je součástí forenzního auditu.)
Úkol pro radu města.
19. XXXXXXXXXXXX požádala, aby byli s XXXXXXXXXXX a XXXXXXXXXXXXXX
přítomni provedeni auditu v Žatecké teplárenské, a.s. za roky 2013 a 2014, a to z důvodu, aby
byly auditorské firmě předány veškeré podklady tak, aby byl audit objektivně zpracován.
Pokud jim toto nebude umožněno, požaduje, aby za roky 2015 a 2016 nebyl přístup
současného vedení ke kontrole, ale byl zvolen nezávislý člověk, který audity za Žateckou
teplárenskou, a.s. provede.
(Na místě reagovala Mgr. Hamousová, že na hledisku objektivnosti se určitě shodnou všichni
bez výjimky; dále záležitost nekomentovala, protože zatím nejsou k dispozici ještě ani nabídky
firem.)
20. XXXXXXXXXX se zeptala rady města, proč je v zadávacích podmínkách pevně
stanovený termín dokončení auditu v Žatecké teplárenské, a.s. nejpozději k 07.07.2017.
(Na místě odpověděla Mgr. Hamousová, že jde o předpokládaný termín dokončení, ale v tuto
chvíli nemá k dispozici přesné znění výzvy. Pan Řáha doplnil, že termín byl stanoven proto, že
v každé smlouvě musí být uvedený konkrétní termín.)
Úkol pro radu města.
21. XXXXXXXXXXXX upozornil na to, že zanikly jeho dva dotazy a požádal radu města,
jmenovitě pak Ing. Bc. Malířovou a JUDr. Krčmárika, o konkrétní odpověď na dotaz, proč se
rada města rozhodla k provedení forenzního auditu ve společnosti Žatecká teplárenská, a.s.
(Na místě odpověděl JUDr. Krčmárik, že v zadání je provedení ekonomického, právního a
technického auditu; v tom rada města neshledává žádnou trestnou činnost, pokud je to takto
definováno.)
22. Mgr. Hamousová požádala předsedu kontrolního výboru, aby na příští jednání
zastupitelstva města připravil plán kontrol na rok 2017.
Úkol pro předsedu kontrolního výboru.
23. Ing. Jelínek zadal úkol odboru rozvoje a majetku města, aby se zabýval jeho předloženým
materiálem (Informace – pozemky určené k možnému prodeji), kdy by bylo možné v případě
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odprodeje pozemků získat finanční prostředky na potřebné akce a zároveň by se mohly
vytipované pozemky, po konzultaci s městským architektem Ing. arch. Vaníčkem, zastavit
nebo by se mohla doplnit chybějící zástavba ve městě.
Úkol pro ORMM.

……….……………………
Mgr. Zdeňka Hamousová
starostka

……………….…………
Jana Nováková
místostarostka

Ověřovatelé zápisu:
Člen zastupitelstva RSDr. Milan Pipal

………………………………….……

Člen zastupitelstva Ing. Bc. Ivana Malířová

…………………………………….…

Žatec 15.02.2017
Zapsala: Pavlína Kloučková
Příloha: Záznam o průběhu a výsledku hlasování
Prezenční listina
1x CD – zvukový záznam jednání
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